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(Toekomstige) Verkeerssituatie KindPark
Nu het schooljaar gestart is, raken we langzaam gewend aan de tijdelijke
verkeerssituatie, met de afsluiting van de Parkweg voor gemotoriseerd verkeer. Het halen en brengen van
de kinderen met de auto verloopt daardoor in zijn geheel rondom sporthal De Burcht. Deze situatie is
mede zo ingericht, omdat hij lijkt op de verkeerssituatie die er in de toekomst wellicht komt.
Dit is echter nog niet besloten. De gemeenteraad heeft nog verschillende vragen rondom de
verkeersplannen die er nu liggen. Daarom is er een extra overleggroep samengesteld, waar de
verkeersouders van onze school ook actief aan deelnemen, samen met enkele buurtbewoners. Ook
vanuit onze toekomstige buren (Uilenspiegel en Regenboog) zitten er ouders in deze groep.
Ik vind het fijn om uw ervaringen met de huidige inrichting mee te kunnen nemen naar dit overleg. Mocht
u dus uw bevindingen rondom deze tijdelijke verkeerssituatie willen delen, dan kunt u deze mailen naar
berry.vandewetering@stichtinggoo.nl

Tevredenheidsenquête 2018
Voor de zomervakantie heeft u de mogelijkheid gehad om een
uitgebreide DUO-vragenlijst in te vullen; 53% van de ouders
heeft dit gedaan. Omdat dit voor het eerst ook voor de opvang
heeft plaatsgevonden, hadden we veel verschillende
rapportages. Inmiddels zijn die geanalyseerd en samengevat
voor het hele Kindcentrum, in één overzicht. Dit wordt gedeeld
en besproken met het team en komt 3 oktober op de agenda van
de MR/LOC. Daarna delen wij de belangrijkste conclusies via de
Octopost.

kalender
Janne 2a
29 augustus
MR/LOC opstartvergadering

30 augustus
Informatieavond groep 1
19.30 u.

31 augustus
Afsluiting respectweek

3 september
kennismakingsgesprekken
gr. 3-4

5 september
Kennismakingsgesprekken
gr. 3-4

10 september
Informatieavond groep 6
19.30 u.

13 september
18.00 u.-19.30 u. Kijkavond
voor alle groepen

17 t/m 20 september
Kamp groep 8

17 september
Informatieavond groep 4
19.30 u.

18 september
Informatieavond groep 3
19.30 u.

19 september
Kledinginzameling
20 september tot 9.00 uur

Agenda MR/LOC
Opstartvergadering schooljaar 2018-2019
Woensdag 29 augustus 2018
18.00 - 19.30 u. Opstartvergadering.
• Nieuw MR lid / taakverdeling bekijken
• Evaluatie Samenwerking LOC en toekomstvisie
• Jaarverslag KC Octopus 2017 – 2018
• Afscheid Filip Demuyt
19.30 - 22.00u.: Aanvang workshop Ontwikkelen Activiteitenplan.

Linde 2a

Inzamelactie Wecycle 2018
Het is belangrijk dat we onze kinderen meegeven dat het bewust
scheiden van afval belangrijk is voor het milieu. Daarom doet
Kindcentrum Octopus ook dit jaar mee met de inzamelactie van
Wecycle.
Tot half november kunt u weer kleine, afgedankte elektrische
apparaten inleveren, in de daarvoor bestemde box die in de aula
staat. Zorg ervoor dat het alleen apparaten zijn die ook door
opening van de box passen.
Zo besparen we grondstoffen, verdient ons Kindcentrum een mooi
cadeau én Wecycle doneert een mooi bedrag aan stichting Jarige
Job. Verzamelt u ook mee, samen met uw kind(eren)?

Kledinginzameling
A.s. woensdag 19 september en donderdag 20 september
tot 9.00 uur kunt u weer de kledingzakken inleveren in de aula van school. Het Leger des Heils
zorgt ervoor dat alles een goede bestemming krijgt. Onze ouderraad is u dankbaar voor uw
medewerking. De opbrengst maakt het mogelijk om wat extra’s te bieden aan de kinderen
tijdens festiviteiten.
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt
de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding.

Aanmelden voor:
Superheldentraining! Groep 1 t/m 4: Donderdag 30
augustus, 6 en 13 september 2018: Wil jij leren
vliegen? Ben je super sterk en/of super snel? Dat
gaan we met z’n allen eens aan elkaar laten zien bij
de superhelden training! Welke superheld zou jij wel
eens willen zijn? Tijdens deze training mag jij kiezen!
*Nieuw* Rinkelbal! Groep 5 t/m 8: Dinsdag 28
augustus, 4 en 11 september 2018: heb jij al eens
blind een spel gespeeld? Iedereen in het spel krijgt
een blinddoek om. Je probeert de bal bij de
tegenstander tegen de bank aan te rollen, raak?!
Gescoord! Je moet goed kunnen luisteren, anders
hoor je de bal niet aankomen. Ben je benieuwd naar
dit spel? Meld je dan nu aan.

* De kosten bedragen €1,- per keer: graag
betalen aan Ineke Vermeulen van de
administratie of aan de leidsters van de BSO
* De activiteiten vinden plaats van 15.45 u tot 16.30
u.
* De kinderen verzamelen zich om 15.30 u in de aula
van school en worden daar opgevangen.
* Opgeven kan tot uiterlijk 13.00 uur op de dag van
de activiteit, bij voorkeur via de betreffende link.
* Ophalen vanaf 16.25/16.30 u. in kleedlokaal van
de sporthal.

wist u dat...





Onze kinderen fijn spelen op het nieuwe ‘tijdelijke’ schoolplein?
Dat er een werkgroep al actief bezig is met de inrichting van het toekomstige schoolplein?
Hier ook een groep kinderen vanuit de leerlingenraad over meedenkt?
De EHBO-lessen voor groep 8 weer begonnen zijn?

*NIEUW* Gym Plezier
Een leven lang bewegen met plezier
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lisanne Polman en ik werk als gymdocent voor Stichting Binnensport Boekel in
Sporthal de Burcht. Al 4 jaar verzorg ik gymlessen voor de basisschoolkinderen van Boekel en
Venhorst. Daarnaast geef ik sportlessen aan volwassenen en senioren en sporttrainingen aan de
jeugd van Boekel.
Afgelopen 2 jaar heb ik naast mijn werkzaamheden in de sporthal een opleiding tot MRT’er
gevolgd in Breda o.l.v. Wim van Gelder. Deze opleiding maakt mij specialist op het gebied van de
motoriek van kinderen. MRT staat voor Motor Remedial Teaching, wat betekent het leren
remediëren/verbeteren van motorische achterstanden bij kinderen.
Een motorische achterstand kan ontstaan zijn door een erfelijke aandoening, zoals een ziekte,
maar ook door niet-erfelijke aandoeningen zoals invloeden van buitenaf. Denk aan: te weinig
buiten spelen, te weinig bewegen en dus te veel stilzitten en overgewicht. Is de oorzaak een nieterfelijke aandoening, dan is de kans groot dat met extra motorische begeleiding de achterstand
verholpen kan worden.
Kinderen die een motorische achterstand hebben, kunnen zich onzeker voelen tijdens het
gymmen, buitenspelen op het schoolplein maar ook met tegenzin naar de sportvereniging gaan.
Dit komt omdat zij minder succeservaring beleven en daardoor ook veel minder plezier beleven
aan het sporten. Daarnaast is het mogelijk dat uw kind angsten kan gaan ontwikkelen voor
hoogtes, ballen, over de kop gaan (duikelen/koprol) en zelfs angst voor andere kinderen in een
drukke chaotische situatie.
Gelukkig kunnen we hier nu iets aan doen! Vanaf dit schooljaar wil ik van start gaan met Gym
Plezier. De naam zegt het al, ik wil er voor zorgen dat alle kinderen met plezier gymmen,
buitenspelen en bewegen. Een leven lang bewegen met plezier is toch wat we willen voor onze
kinderen?
Tijdens de gymlessen zal ik de kinderen gaan observeren en kijken of er kinderen in aanmerking
komen voor Gym Plezier. Mocht uw kind in aanmerking komen dan hoort u dat via uw school. U
heeft uiteraard zelf de keuze of u hier gebruik van maakt.
Wat kunt u zelf al doen? Heeft u twijfels over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kunt u
nu al contact met mij opnemen via sport@sporthaldeburcht.nl t.a.v. Lisanne Polman/Gym Plezier.
Gym Plezier
In kleine groepjes (4-8 kinderen) gaan de kinderen gymmen op zijn/haar eigen niveau.
Vaardigheden zoals springen, mikken, klimmen, stuiteren, vangen, gooien, zwaaien, glijden,
rollen en over de kop gaan, komen aan bod. Door op het eigen niveau en tempo te bewegen,
ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen, hierdoor zitten ze vaak lekkerder in hun vel en gaan
ze wellicht met meer plezier bewegen. Wilt u meer weten over Gym Plezier?
www.sporthaldeburcht.nl – activiteiten – Gym Plezier.
Sportieve groet,
Lisanne Polman

Is jouw kind een kooktalent?
Laat hem of haar meedoen met de Keukenbazen Battle!
Vindt jouw kind het leuk om te koken en kan hij of zij het ook best goed? Laat hem of haar
dan meedoen aan de Keukenbazen Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele
spannende kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-Brabant. De
kinderen strijden in een team van 2 of 3 om de titel Keukenbazen 2018.
Wat is de opdracht?
Die is simpel: maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt. De
gerechten mogen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als de kinderen zelf willen. Wat ze koken
mogen ze helemaal zelf weten. Gezonde en lekkere ingrediënten kunnen ze halen bij
leveranciers in de buurt. Dat is niet verplicht, maar wel extra leuk. Bovendien leren ze zo waar
hun voedsel vandaan komt. De kinderen kunnen hun gerecht insturen tot en met zondag 23
september.
Chefkoks jureren
In elke gemeente doen meerdere teams mee. Per gemeente jureert een chefkok alle
ingezonden gerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht dat team tijdens de
finale op zaterdag 6 oktober. Hier zie je welke kok de menu’s beoordeelt in jullie gemeente:
www.keukenbazen.nl/juryenkoks/
Naar de finale
In elke gemeente gaat één team door naar de grote finale: de Mega Live KookBattle op 6
oktober in ‘s-Hertogenbosch. Daar koken alle teams die wonnen in hun gemeente hun gerecht.
Een topjury beoordeelt alle gerechten en kiest het beste gerecht. Het winnende team wordt op
woensdag 10 oktober bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner, waarbij de kinderen en
ouders natuurlijk aanschuiven. Er zijn drie prijzen te verdienen: de overall prijs, de prijs voor het
meest creatieve gerecht en de prijs voor het gerecht waarin het best gebruik is gemaakt van
lokale producten. De burgemeester van de winnende gemeente wordt een jaar lang
SmaakBurgemeester van Nederland.
Aanmelden
Alles over meedoen met Keukenbazen vind je op www.keukenbazen.nl.
Lees daar ook hoe we omgaan met de privacy van de deelnemers.
Like en volg Keukenbazen:
Facebook.com/keukenbazen
Twitter.com/keukenbazen
Instagram.com/keukenbazen/
Kijk de trailer van Keukenbazen, vlogs van onze eigen Keukenbazen-vloggers Romy en
Layla en nog veel meer filmpjes op ons YouTube-kanaal.

